
 

Tермини и делегирање 

 

 

 

 
 

Бр.13 
        
                ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ  
 

 
Следеће одлуке односе се на утакмице петнаестог кола 

 
КК ЗЛАТИБОР ЧАЈЕТИНА: КК ВОЈВОДИНА НОВИ САД 
 

- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 

КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ: КК „МЛАДОСТ MAXBET“ ЗЕМУН 
 
-  Играчу бр.9 КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ Стефану Ђорђевићу изриче се новчана казна у    
   износу  од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7  
   Дисциплинског правилника 2020). 

 
-    КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ изриче се новчана казна у износу од 24.000,00 динара због     

     лоше организације утакмице – уколико је температура у дворани мања од 16 степени   
     (чл 52 тачка А12 Дисциплинског правилника 2020). 
 

 
Следеће одлуке односе се на утакмице шеснаестог кола 

 
КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ: КК СЛОГА 
 

-КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ изриче се новчана казна у износу од 6.000 динара због 
досуђене техничке грешке-клупи (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2020). 
 

-КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ изриче се новчана казна у износу од 60.000   динара 
због лоше организације утакмице, јер домаћин није обезбедио присуство дежурног 

лекара. (чл 52 тачка А14 Дисциплинског правилника 2020). 
 

ОКК НОВИ ПАЗАР: КК „СПД РАДНИЧКИ д.о.о.“ 
 

- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу.  
 
КК СЛОДЕС SoocerBet: ОКК БЕОГРАД 
 



Саопштење бр.1 

-    КК СЛОДЕС SoocerBet изриче се новчана казна у износу од 24.000,00 динара због 

неспортског понашања учесника утакмице, играча, пратиоца екипа и тренера, јер играч 
број 4 Ђорђевић Марко и играч број 12 Димитријевић Лука нису имали написана 
презимена на дресовима. (чл 52 тачка Г15 Дисциплинског правилника 2020). 

 
КК „МЕТАЛАЦ“: КК ВОЈВОДИНА 

 
-Играчу бр.7 КК МЕТАЛАЦ Марјановић Андрији изриче се новчана казна у износу    

 од 12.000   динара због досуђене техничке грешке, друга од почетка такмичења (чл   
  52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2020). 

 
КК ЗЛАТИБОР ЧАЈЕТИНА: КК ДИНАМИК БЕОГРАД 

 
-Играчу бр.8 КК ЗЛАТИБОР ЧАЈЕТИНА Кутлешић Душану изриче се новчана казна у 

износу  од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2020). 

 
-КК ЗЛАТИБОР ЧАЈЕТИНА изриче се новчана казна у износу од 6.000   динара због 
досуђене техничке грешке-клупи (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2020). 

 
-КК ДИНАМИК БЕОГРАД изриче се новчана казна у износу од 12.000   динара због 
досуђене техничке грешке-клупи, друга од почетка такмичења (чл 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2020). 

 
КК ДУНАВ СТАРИ БАНОВЦИ : КК ТАМИШ ПАНЧЕВО 
 

- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК СЛОБОДА УЖИЦЕ : КК ВРШАЦ 

 
-Играчу бр.15 КК СЛОБОДА УЖИЦЕ Миладиновић Давиду изриче се новчана казна у 

износу  од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског 
правилника 2020). 

 
НАПОМЕНА: Упозоравају се клубови да су играчи и тренери обавезни 
присуствовати конференцији за штампу. 
Казне су донете након спороведеног поступка, делегатскиг извештаја дописа 
клубова у конкретним случајевима, изјаве службених лица, играча  Те увидом 
у снимак утакмице. Висина казне опредељена је у складу са Дисциплинским 
правилником 2020 које је усвојила скупштина КЛС-а. 
 
Сваком клубу/лицу бице послата и посебна Одлука о казни. 
 
 
 
У Београду 29.12.2021.године   
                                                                           ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА  
                                                                                  Ср. Драгутин Илић 


